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Biz jur na list lə rin “çə tin mü

sa hib” və ya “da nış ma ğı 
sev mə yən həm söh bət” 
ad lan dır dıq la rı qəh

rə man la rı da olur, bə zən. 
Mə nim üçün də di ri jor lar o 
ka te qo ri ya da kı mü sa hib lər 
sı ra sın da dır. Bu mə na da kı 
azçox təc rü bə mi və söh bət 
edə cə yim ada mın həm 
də hər bi di ri jor və ge ne ral 
ol du ğu nu nə zə rə alıb xey li 
gə ril dim. 75 ya şı nın 50 ili  
fa si lə siz xid mət və sə nət də 
keç miş in sa nı söh bə tə çə kə
cək dim...

Görüşəyüngülvarıyubanma
ğımın da əlavə elədiyi gərgin
likləməkanaçatdım.Hərbirüt
bəlişəxslərmənionunotağına
qədərmüşayiət elədilər.Böyük
və işıqlı otaqdakı generalma
yor ənənəvi hərbçi şuxluğu ilə
ayağa qalxıbmənə tərəf gəldi.
Söhbətin ovqatını yumşaltmaq
üçün “Sizəhərbisalamvermə
liyəmdəyəqin”deyibsağəlimi
gicgahımaapardım.Yumorumu
anındaduyub,güldüvə “azad”
deyibəlverdi.Bayaqkıgərginlik
yerinimaraqlısöhbətəverdi.
Beləliklə, həmsöhbətim Mü

dafiəNazirliyiŞəxsiHeyətBaş
İdarəsi Hərbi Orkestr Xidməti
ninrəisi,Ü.HacıbəyliadınaBakı
Musiqi Akademiyasının Nəfəs
və zərb alətləri kafedrasının
müdiri, Xalq artisti, professor,
generalmayor Yusif Axundza
dədir.

– Ma şal lah, si zi və 75 ya şı 
heç cür ya na şı qo ya bil mi rəm.
–Hə,bilirəm,axı,bununüçün

xeyli çalışmışam (gülür). Zara
fatsız,heçillərinnecəgəlibkeç
diyiniözümdəbilmədim.

– Yə qin za ma na qar şı vu ruş
maq dan dır... 
– Zamana qarşı vuruşmaq

deyəndəki,yox,sadəcə,mənə
verilən ömrü maraqlı, məhsul
darvədolğunyaşamağaçalış
mışam. Zamanın mənə nə isə
gətirəcəyinigözləmədən,nəisə
ummadan, çalışmışam, məq
sədyönlü yaşamışam və şükür
ki,nəticədəpisalınmayıb.

– Fley ta ifa çı sı utan caq gənc 
sə nət və hə yat yo lun da ali rüt
bə lə rə ça tıb...
–Doğrudur,çətinolub,ağırsı

naqlardankeçibqarşınızdakıbu
adam.Amma heç vaxt dayan
mayıb, yorulmayıb, küsməyib,
küsdürməyib.Həmişə deyirəm,
qoy elə sizə də deyim: gərək
ürəyini daim təmiz saxlayasan.
Orapaxıllıq, xofvəkingirdisə,
səni içindən gəmirəcək və heç
nəyə nail olmayacaqsan. Hə
yatınmənəöyrətdiyiçoxböyük
mətləblərin ən başında böyük
ürəklə yaşamaq və zəhmətinə,
ağlına, bacarığına arxalanmaq
durur.Daim gənclərədədeyi
rəm istedad, zəhmət, bilgi və
nikbinlik uğurun açarıdır. Bir
dəözünəinam.Kiməsəarxayın
olub, xumarlandınsa, batdın.

– Mü sa hi bə lə ri ni zin bi rin də 
“Bü tün şəx si ar zu la rı ma çat
mı şam. An caq xə ya lı ilə ya
şa dı ğım ən bö yük ar zum hə
lə ye ri nə yet mə yib. O ar zum 
bu dur ki, düş mən tap da ğı 
al tın da olan tor paq la rı mız iş
ğal dan azad olun sun. Mə nim 
di ri jor lu ğum la hər bi or kestr 
qə lə bə pa ra dı səs lən dir sin” 
de miş di niz.
– Bəli, bundan böyük xoş

bəxtlik ola da bilməzdi. Mü
zəfər Ali Baş Komandanımız,
şanlı Ordumuz Zəfər çaldı və
möhtəşəm zəfər paradı da ta
rixə yazıldı. Təəssüf ki, mən
o paradda dirijorluq edə bil
mədim, xəstələndim. Paradda
Bakı Qarnizonunun Birləşmiş
Hərbi Orkestrinə oğlum, pol
kovnikleytenant, Əməkdar in
cəsənətxadimiRüfətAxundza
dədirijorluqetdi.Ondanəvvəl
hərgünediləngərginməşqlər,
açıq havada saatlarla dayan
mağım soyuqlamağıma səbəb
olduvəmənkoronavirusayo
luxdum.Beləcə,hərbirqürurlu
vətəndaş kimi mən də sevinc
vəhəyəcanlaparadıteleviziya
danseyretdim.

– Si zin lə söh bət et dik cə qar
şım da iki ob ra zın ifa çı sı nı gö
rü rəm: azad ruh lu  mu si qi çi və 
in ti zam lı hərb çi. Siz da ha çox 
han sı sı nız?
– Maraqlı sualdır. Bilmirəm,

siz daha çox hansını görürsü
nüzsə, o.Daha doğrusu, han
sını görmək istəyirlərsə, o.
Məsələn,sizmənimləmusiqiçi
kimi danışırsınız, deməli, mu
siqiçi. Ümumiyyətlə, mən hər
bi musiqiçiyəm. Dövlətimə və
xalqıma xidmət edirəm. Hərbi
musiqi Milli Ordumuzun atri
butudur. Bu gözəl dövrdə, bu
unudulmaz zamanda, bu qalib
ordunun,  Azərbaycan Silah
lı Qüvvələrinin Hərbi Orkestr
Xidmətinə rəhbərlik etməkdən
qürurduyuram.Taleyimihərbi
yəbağladığımüçün,həyatımın
50 ildən artıq bir dövrünü bu
sistemdə keçirdiyim üçün heç

 çik rə qəm de yil. Bu, 
hə lə sırf hər bi mu si qi çi ki mi 
fəaliy yət il lə ri dir. On dan əv vəl 
də ya ra dı cı lıq iş lə ri niz olub. 
Gə lin, bir az keç mi şə boy la
naq. Fley ta çı ye ni yet mə və  
gənc lik döv rü nə...
–Məniuzunilləröncəyəapa

rırsınız. Qayğısız uşaqlıq, keş
məkeşli yeniyetməlik və dolğun
gənclik...Qoyun,sizəbirtarixçə
danışım.Uşaqlıqdanfutboluçox
sevirdim. Bütün günü məhəllə
də, indiki Şəmsi Bədəlbəyli kü
çəsindəki həyətimizdə top qo
vurdum.Günlərinbirgünüanam
Şərifəxanıməlimdəntutubmə
niBülbüladınaOrtaİxtisasMu
siqi Məktəbinə gətirdi. Məşğələ
saatı idi. Birbir sinif otaqlarını
gəzdik. Növbəti sinfin qapısını
açdı.1012yaşlarındabiroğlan
feytaçalırdı.Ahəngdarsəsməni
də, anamıdadayandırdı.Oan
başımı qaldırıb anama baxdım.
O,gülümsünürdü.Bildimki,qə
rarını verib. Beləcə, mən feyta
ifaçısı oldum. Anam, ümumiy
yətləçoxciddi,tələbkar,əzmkar
qadın idi.Müharibəninağırlığını
yaşamışdı.Çoxzəhmli idi.Ona
görə də bir sözünü iki eləməz
dim.Bumənadaanamınqərar
larınahərzamanhörmətelədim.
Qoy bunu da deyim, sonra siz
deyənkeçmişəsəyahətimizida
vam etdirək. Mən daim özümü
anamaisbateləməküçünçalış
mışam.İlkfəxriadımıalandada,
ilkmükafatımdadaonunyanına
tələsib,məmnuniyyətini görmək
istəmişəm.Oisəhərzamanda
ha yaxşı nəticəni istəyirmiş ki
mi üzüməbaxıb, sakitcə razılıq
edib. Bunu o zamanlar elə də
yaxşı başa düşmürdüm, amma
indianamaminnətdaram.Məhz
omənəbiruğurlakifayətlənmə
məyi,daimzirvəyədoğruirəlilə
məyitəlqinedib.
Hə, indi gələk sənət yoluma.

Musiqi məktəbini bitirdikdən
sonra,1964cü ildəÜ.Hacıbəyli
adına Azərbaycan Dövlət Kon
servatoriyasına, indikiBakıMu
siqiAkademiyasınadaxiloldum.
BurdaƏməkdarartist,professor

O vaxt Bülbül adına məktəb
konservatoriyanın  birinci mər
təbəsində yerləşirdi. Yəni 16 il
birbinadabu ixtisasüzrə təhsil
almışam.Konservatoriyadaoxu
yarkənmədəni tədbirlərə dəvət
alırdım. İlkdəfəmərhumbəstə
kar Süleyman Ələsgərov məni
indiki Akademik Musiqili Teatra
orkestrin solisti kimi dəvət etdi.
Sonra 1969cu ildə Gülarə Əli
yeva tərəfindən “Dan ulduzu”
ansamblının heyətində çıxış et
mək üçün dəvət aldım. O vaxt
ansambldaKamilCəlilovqaboy
da,məndəfeytada ifaedirdik.
Dilarə xanım gözəl musiqiçi və
bənzərsizqadın idi.Okollektiv
də qısa və maraqlı sənət yolu
keçdim.ParalelolaraqAzərbay
canDövlətFilarmoniyasınınsim
fonik orkestrində də çalışırdım.
Əyani təhsil almağıma baxma
yaraq, həm çox çalışır, həm də
işlərimiplanlı şəkildəhəyatake
çirirdim.Təsəvvüredin,birneçə
kollektivdəifaedir,həmdəmusiqi
məktəbindədərsdeyirdim.1970
ciildəhərbixidmətəgetdim.Tale
eləgətirdiki,XəzərDənizHərbi
Donanmasının tərkibində Mah
nıvərəqsansamblındamusiqiçi
matros kimi xidmətə başladım.
Bu andan etibarən həyatım ye
ni bir mərhələyə qədəm qoydu.
Xidmətibaşavurmağaazqalmış
Ali Hərbi Dənizçilik Məktəbinin
rəisi kontradmiral G.Stepanov
tərəfindənorkestrrəisivəzifəsinə
təklifaldım.Gözlənilməzvəçətin
təklifidi.Azadruhlugəncmusiqiçi
ciddinizamintizamlıhərbisahə
dənecə çalışacaqdı?Doğrudur,
mən hər zaman özümə qarşı
ciddi və tələbkar olmuşam, bu,
özyerində.Ammahərbisahədə
çalışmaq, ona bağlanmaq elə
dəasandeyildi.Odurki,butəklif
üzərindədüz3aydüşündümvə
nəhayət,qərarverdim.Həyatımı
hərbimusiqisahəsinəbağladım.
Düz50ilbundanöncə–1971ci
ildə mənə leytenant rütbəsi ve
rildi.BundansonraXəzərDəniz
Hərbi Donanmasının Ali Hərbi
DənizçilikMəktəbində hərbi diri
jor və orkestr rəisi kimi xidmətə
başladım.21ilXəzərHərbiDəniz
Donanmasındaxidmətetdim.

– Ba yaq ilk fəx ri adı nı zın se
vin cin dən da nış dı nız. Bu nun
la bağ lı xa ti rə oxu cu la rı mız 
üçün də ma raq lı olar...
– 1979cu ildə BakıAli Hərbi

Dənizçilik Məktəbinə təhsil al
maqüçünQvineyadanbir qrup
tələbə gəlmişdi. Yeni gəldikləri
üçünməktəbin tədrisdilini,yəni
rusdilinibilmirdilər.Məktəbinsi
yasiidarəsininrəisiməniyanına
çağırıb sabahadək Qvineyanın
himnini öyrənmək tapşırığı ver
di.Ammabütüncəhdləriməbax
mayaraq, himnin notlarını əldə

İşintərsliyindənlentyazısıdata
pabilmirdim.Buzamanqvineyalı
tələbələrdən soruşmaq qərarına
gəldim. Beləcə, zümzümə əsa
sındanotaköçürdümvəqısaza
manda orkestrləşdirdim. Səhəri
günməktəbdəkeçirilən tədbirdə
uğurlaifaetdik.Butədbirdənqı
samüddətsonramənəƏməkdar
mədəniyyətişçisifəxriadıverildi.

– Əla hid də Nü mu nə vi Or kest
rin ya ra dıl ma sı ta ri xi nə də 
nə zər sa laq. Bu kol lek tiv də 
on lar la mu si qi çi fəaliy yət gös
tə rir. Am ma onu təş kil edən də, 
bi li rəm ki, siz tək ol mu su nuz... 
– Ölkəmiz yenicə müstəqil

lik qazanmışdı. Sovet Ordusu
artıq yox idi. Onlar çıxıb get
dikdənsonrahərşeyiözləri ilə
aparmışdılar.Hərbirişiyenidən
başlamaqlazımidi.1992ciildə
Müdafiə Nazirliyinin Həbi Or
kestrXidmətinin rəisibaşhərbi
dirijorvəzifəsinətəyinolundum.
Başladımmusiqiçiləriseçməyə.
Yaxşı nəfəs alətləri ifaçılarını
cəlbelədik.1993cüildəNümu
nəviHərbiOrkestrəştatdaveril
di.OvaxtMilliOrduyaaidgeyim
formamız belə yox idi. Musiqi
alətimiz də çatışmırdı. Ulu ön
dərHeydərƏliyev hakimiyyətə
qayıtdıqdan sonra ordu quru
culuğuiləbərabərbuməsələyə
dədiqqətayırırdı.Ümummillili
derimiz,eynizamandaorkestr
dəmilli kadrların yetişdirilməsi,
hərbi musiqi mütəxəssislərinin
hazırlanmasıişinidənəzarətdə
saxlayırdı.Onunsayəsindəhər
şey öz axarına düşdü. Biz hər
zaman Heydər Əliyevin qay
ğısını üzərimizdə hiss edirdik.
BugündəoqayğınıPrezident
İlhamƏliyevdəngörürük.Hazır
daorkestrbirneçəistiqamətdə
çalışır və ölkəmizdə rəsmi sə
fərdəolanqonaqlarınqarşılan
ma mərasimlərindən tutmuş,
xüsusiəhəmiyyətlihərbitəyinat
lırəsmitədbirlər,eynizamanda
mədənikütləvi,ictimaitədbirlər
də hər bir tapşırığı yüksək sə
viyyədəicraedir.

– Or kest rə da xil ol maq is tə
yən mu si qi çi lə rin se çi mi ni ne
cə apa rır sı nız?
– Orkestrin heyətinin mütləq

əksəriyyəti Bakı Musiqi Aka
demiyasının yetirmələridir. Bu
kollektivPrezidentləüzbəüzdu
ran kollektivdir. Burda hər şey
yüksək səviyyədə olmalıdır. İx
tisaslar üzrə istedadlı ifaçılar
müraciət edirlər, onların seçim
məsələsinə özüm diqqət edi
rəm. Əgər istedadı və ifaçılığı
ilə yanaşı, bütün uyğunluqlar
yerindədirsə, o musiqiçi bizim
orkestrailəsininüzvüolabilər.

– Pe da qo ji fəaliy yət yo lu nuz 
da ma raq lı dır. Yə qin pe da 

 ma ğı nız kadr se çi min 

 Bəli, mənim məzunu oldu
ğumkonservatoriyadafəaliyyə
təbaşlamağım,birazgecolsa
da,9iləkafedramüdirivəpro
fessoroldum.Bumüddətərzin
də,eləindidəorkestrəkadrların
cəlbində müəllimlik fəaliyyətim
böyükroloynadı.Onudadeyim
ki,gənclərinbusahəyəmarağı
ildənilə artır.Bir pedaqoq kimi
tələbəyetişdirməkləyanaşı,on
larınhərşeydənöncəşəxsiyyət
kimi formalaşmasına çalışırıq.
Necədeyərlər,müəllim ilknöv
bədə öz şəxsiyyəti ilə tərbiyə
edir. Mənim yetişdirdiyim tələ
bələrimindirespublikanınmüx
təlif musiqi kollektivlərində ça
lışırlar. Hətta xarici ölkələrdən
də sinfimdə hərbi dirijor ixtisa
sına yiyələnən tələbələr olub.
Tələbələrimin gələcəyinə bö
yük ümid bəsləyirəm, onlardan
gözləntilərim çoxdur. İnanıram
ki,onlarhəmhəyatda,həmdə
yaradıcılıqda özlərini doğrulda
caqlar.Məndəbacardıqcaon
larınəlindəntutmağa,istiqamət
verməyə çalışıram. Gənclərin
işləmək eşqi məni valeh edir.
Həttasonillərqızlarımızdahər
bi orkestrlərdə iştiraka maraq
göstərirlər və aralarında çox
yaxşı,bacarıqlımusiqiçilərvar.

– İşi niz lə əla qə dar bir çox döv
lət lə rin himn lə ri ni, marş və 
klas sik əsər lə ri ni ifa və mü şa
yiət et mi si niz. Mu si qi se çi mi və 
zöv qü nü zü bil mək ma raq lı dır...
– Mənim də özümün şedevr

hesabetdiyimbəstəkarvəmusi
qilərvar.Musiqizövqümüyalnız
peşəkar işlər oxşayır, sözsüz.
Klassik estrada musiqisi mənə
dahayaxındı.Onudadeyimki,
orkestrin bazasında kiçik estra
daheyətimizvə istedadlısolist
lərimizdəvar.Bizonlarüçündə
zəngin və rəngarəng repertuar
təyin etmişik. Öz zövqümə gə
lincə, ümumən deyə bilmərəm
ki, bütün klassik əsərləri sevi
rəm və dinləyirəm.Yaxşımusi
qi müəllifindən asılı olmayaraq,
sevilir.Bu,birzövqməsələsidir.
MənimüçünTofiqQuliyev,Emin
Sabitoğlununmahnıları,bundan
başqa,AzərDadaşovunmarşla
rıxüsusiləəvəzsizdir.

– Söz marş lar dan düş müş
kən, və tən pər vər lik ru hu nun 
aşı lan ma sın da bu janr mu si
qi lər xü su si rol oy na yır. Yax şı, 
bəs ni yə az ya zı lır?
– Mürəkkəb məsələdir. Hər

bəstəkar marş yaza bilmir, heç
hərmarş adı ilə yazılanmusiqi
dəmarşdeyil. İnanın,heçmar
şın nə olduğun bilmədən mars
yazdığınıdüşünübtəqdimedən
lərdəvar.Gərəküslubu,formanı
biləsən. Digər tərəfdən, vətən
pərvərlik mövzusunda mahnı
vəmarşlardan ibarətkifayətqə
dər zəngin repertuarımız, lentə
alınmış konsertlərimiz var. Niyə
vermir televiziyalar? Kütləvi ta
maşaçıharadankonsertəbaxır?
Televiziyadan. Buyursunlar, efir
lərindəbuəsərlərədəyerversin
lər.Kimdeyirki,xalqbumahnıla
rısevmir,

Gör kəm li Azər bay can şairi, 
mü tə fək kir Ni za mi Gən cə vi ni 
biz dən sək kiz əsr ayı rır. Onun 
əsər lə rin də ki xəl qi lik, və tən

pər vər lik və bey nəl mi ləl çi lik ki mi 
ide ya lar dün ya ya səs sa lıb, in san lı ğı 
dü şün dü rüb. Ni za mi əsər lə ri qə lə mə 
alın dı ğı dövr də ki ki mi, bu gün də 
müasir li yi ni, ak tual lı ğı nı qo ru yub sax
la yır. Tə sa dü fi de yil ki, da hi şairin ir si 
özün dən son ra gə lən Şərq müəl lif lə ri 
üçün ədə bi mək təb olub, bə dii ya ra
dı cı lıq da me yar ki mi qə bul edi lib. 

Nizamiyə bənzəmək, onun hikmət
xəzinəsi olan “Xəmsə”si səviyyəsində
əsər yazmaqəsrlər boyuŞərq poezi
yasında şairlik imtahanı hesab edilib.
Mənbələrdəqeydolunurki,şairin“Sir
lərxəzinəsi”,“XosrovvəŞirin”və“Leyli
vəMəcnun”poemalarınaayrıayrılıqda
40dan çox nəzirə yazılıb. Hind şairi
Əmir Xosrov Dəhləvi, farstacik şairi
ƏbdürrəhmanCami,özbəkşairiƏlişir
Nəvai vəAzərbaycan şairi Əşrəf Ma
rağayi kimi böyük sənətkarlar Nizami
Gəncəviniözlərinəustadbiliblər.
Dahi şairin “Xəmsə”sinə nəzirə ola

raq özbək dilində “Xəmsə” yaradan
şairlərdənbiridəƏlişirNəvaidir.Onun
“Xəmsə”sinə “Fərhad və Şirin”, “Leyli
vəMəcnun”, “Səddiİsgəndəri”, “Səbe
yisəyyarə”, “Heyrətüləbrar” əsərləri
daxildir. Bu yazıda Nizaminin “Xosrov
vəŞirin”əsəri iləNəvainin “Fərhadvə
Şirin”ihaqqında,onlarınözünəməxsus
luqlarıhaqqındaqısasözaçacağıq.
“FərhadvəŞirin”Nəvai“Xəmsə”sinə

daxil olan ikinci əsərdir. Müəllif bu

poemanı 1484cü ildə qələmə alıb.
“Xosrov və Şirin” poemasına nəzirə
yazılanəsərinvəznidəNizamipoema
larındaolduğukimihəzəcbəhrindədir.
Əlişir Nəvai (14411501) özündən

əvvəlki şairlərdən fərqli olaraq əsəri
farsdilindəyox,özbəkdilindəqələmə
alıb.Şairbuəsərindəözbəkxalqının,
eyni zamanda türkdilli xalqların adət
ənənəsini,istəkvəarzularınıtərənnüm
edib.Əsərlərbirbirinəformacaoxşa
sada,məzmuncatamamfəqlidir.Belə
ki, Əlişir Nəvainin qəhrəmanı Fərhad
Çinxaqanınınoğludur.Əsərdəgöstə
rilir ki, Fərhadın atası oğlu üçün qəsr
tikdirmək istəyir.BununüçünXəta vi
layətinin ikiməşhursənətkarını–rəs
samManinivəmemarBaniniölkəsinə
dəvət edir.Sənətkarlar dərhal Fərhad
üçünsaraytikməyəbaşlayırlar.Fərhad
hərgünbusənətkarlarınyanındaolur.
Onlarınhünərinəheyranqalır.Bundan
sonraoözüdəmemarlıqvərəssamlıq
sənətləriniöyrənməkistəyir.Atasından
icazəalaraqdörd ilbu tikinti işlərində
yaxından iştirakedir.Mahirbirdaşyo
nanolur.Günlərinbirgünüo,atasının
xəzinəsinəbaşçəkir.Oradabirgüzgü
görür.Məlumolurki,bugüzgühərkə
sinbaşınagələcəkhadisəniqabaqca
danaşkaredir.Fərhadgüzgününsirri
nibilməküçünYunanıstanayolaçıxır.
YunandağlarındaSüheylaadlıbirhə
kimləqarşılaşır.Həkimondannəməq
sədləgəldiyinisoruşur.OnaCəmşidin
camınıtapmaqüçünməsləhətlərverir.

Fərhadhəminyollagedir.Yoluüstünə
çıxanəjdahavədivləriöldürür. İsgən
dərintilsimləriniqırır.Çoxluxəzinəəldə
edir.Yunanxalqıonualqışlarlaqarşıla
yır.FərhadYunanıstandakızülmüara
danqaldırırvəədalətibərpaedir.
Əsərdədeyilirki,bundansonraFər

hadÇinədoğruyolalır.BirgünYuna
nıstandaaldığı təlimlərəsasındagüz
güyəbaxır.Özünühəmişəlikqəmlivə

kədərli görür. Güzgü Fərhadı başına
gələcəkbirçoxhadisələrdənagahedir.
BuradaFərhadhəmçininƏrmənzəmin
dəyaşayanŞirinincamalınıgörürvəo
gündənqızavurulur.Şirineşqininəsiri
olur.FərhadŞirini tapmaqüçündəniz
səyahətinə çıxır. Yolda gəmisi tufana
düşürvədənizdəqərqolur.O,birtax
taüzərinəçıxır.KüləkFərhadıYəmən
vilayətinəvəTaifsərhədinə tərəfapa
rır.GəmiiləüzəntacirlərFərhadıxilas
edirlər. Sonra Fərhad rəssam Şapur
la tanış olur. Fərhadla Şapur Yəmən
mülkündən Ərmənzəminə tərəf birgə
yola çıxırlar.Uzunmüddət yol getdik
dənsonrabirgəƏrmənmülkünəçatır
lar.Onlaryüksəkbirdağarastgəlirlər.
Buradaçoxluadambudağıyarmaqla
məşğulolur.Öyrənirlərki,buMəhinba
nunun əmridir. Fərhad onlara kömək
etmək qərarına gəlir və işə başlayır.
Çox çəkmədən pəhləvan Fərhadın
şöhrətihərtərəfəyayılır.XəbərMəhin
banuyadagedibçatır.O,Şirinləbirgə
Fərhadı yaxından görmək üçün dağa
gedir.Fərhadınməharətionlarıheyran
edir.Fərhadgüzgüdəgörübaşiqoldu
ğuŞirinitanıyır.
NəvaiFərhadı cəsur, igid vəhazır

cavabkimi təsviredir.FərhadlaXos
rovun deyişməsini iki bərabər sər
kərdənin zəka mübarizəsi kimi verir.
FərhadXosrovunqarşısındaəsirolsa
da,özmənliyini,vüqarvəmətanətini
qoruyur.Xosrovunsuallarınaağıllıca
vablarverir:

De di:  Ey di va nə, ha ra lı san sən?
De di:  Di va nə lər ta nı maz və tən. 
De di:  Nə seç mi sən özü nə pe şə?
De di:  Rüs va yieşq ol maq hə mi şə. 
De di:  Eşq odun dan söy lə bir əf sa nə.
De di:  Yan ma yan da yox bu ni şa nə. 

Nizaminin Şirinindən fərqli olaraq,
NəvaininŞiriniFərhadısevir.Şapurisə
məhbusFərhadlagörüşür,əlaqəsax
layır. Onun ruhən və cismən çəkdiyi
əzablarıMəhinbanuyadanışır...
ƏlişirNəvaiözbəkxalqınınarzularını

Fərhadıntimsalındatəqdimedir.Oxu
cucəsurlaraxasolanənülvikeyfiyyət
ləri Fərhad obrazında görür.Şair onu
erkən çağlardan elmi sevən, qələmlə
yanaşı,külünglədədavranmağıbaca
ranvədaşyonanbirşəxskimi təqdim
edir.Nizaminin “XosrovvəŞirin”əsə
rindəkiŞirinsurətiiləNəvaininŞirininin
oxşar cəhətləri çoxdur. Hər iki şairin
Şiriniməhəbbət,vəfavənəcibliksim
voludur.LakinNəvaionaXosrovuyox,
Fərhadısevdirib...
Dahi Əlişir Nəvai özündən əvvəlki

sələfərini təkrar etməmək üçün əsə
rin süjet və obrazlarında maraqlı və
diqqətçəkən dəyişikliklər edib.Qəhrə
manlarıiləbağlıfərqliyanaşmavətəs
virlərəgenişyerverib.
Deməli, Nizami mövzuları, onun

ədəbitəsiriyeniideyalarayelkənaçıb,
yaradıcı düşüncənin zənginləşməsi
nə öz töhfəsini verib.Nizaminin təsir
dairəsioqədərgeniş,oqədərdərindir
ki,gələcəkdədəbuhikmətxəzinəsin
dənhərkəsəpayçatacaq.

Savalan FƏRƏCOV

Nizami hikmətindən nur alan Nəvai

General  dirijor
“Musiqiçi olaraq taleyimi hərbiyə bağladığım üçün, həyatımın 50 ildən artıq bir dövrünü 

bu sistemdə keçirdiyim üçün peşman deyiləm. Əksinə, taleyimə minnətdaram”
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